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การศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํ ากัด (มหาชน)
พรชนัน ภาคพานิชย์*
ผศ.ดร.ดารนี เอือชนะจิต**
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื องการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยาจํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ดังนี ) เพือ
ศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยด้ านประชากรณ์ศาสตร์ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลียต่อเดือน ของผู้ใช้ บริการ ) เพือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้ านทักษะทางการเงิน ได้ แก่
บริการของธนาคาร นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร การใช้ บริการธนาคาร ) เพือศึกษาปัจจัย
ด้ านประชากรณ์ศาสตร์ ทีแตกต่ างกันมีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน ) เพือศึกษาปั จจัยด้ านทักษะทาง
การเงินทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ลู กค้ า ธนาคารกรุ งศรี อ ยุ ธยาแตกต่ า งกัน โดยใช้ แ บบสอบถามในการเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
ตัวอย่าง ประชากรทัวไป ทีใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของธนาคารกรุงศรี
อยุ ธ ยา จํา กัด (มหาชน) จํา นวน
คน การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้ ส ถิ ติก ารถดถอยเชิ งพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึ กษาพบว่ าปั จจั ยด้ านประชากรศาสตร์ ผู้ ใช้ บริ การทีมีความแตกต่ างกันใน
ด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียเดือน มีพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทาง
การเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) แตกต่างกัน อย่างมี
นั ยสํา คั ญ ทางสถิ ติ ที . ปั จ จั ยด้ า นทักษะทางการเงิ น ทีเกียวกับ บริ ก ารธนาคารพาณิช ย์ ผล
การศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ยด้ า น ความรู้ ด้า นการใช้ บ ริ ก ารของธนาคาร บริ ก ารของธนาคาร และ
นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่ า น
โทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที .

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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.บทนํา
ทัก ษะทางการเงิ น เป็ นพื นฐานสํา คั ญ ทีจํา เป็ นในการดํา รงชี วิ ต ของประชาชน โดย
บทบาทของทักษะทางการเงินนันจะถูกนําไปใช้ ในด้ านต่างๆ เช่น การตัดสินใจทางการเงิน การ
เข้ าถึงบริการทางการเงิน การตัดสินใจและบริหารการลงทุน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับตลาดทุน
ผู้ทมีี ทกั ษะทางการเงินดีจะมี ความรู้ความเข้ าใจเกียวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผน
และบริหารจัดการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทังในด้ านการใช้ จ่าย การเก็บออม และการจัดการ
หนีสิน ซึงเป็ นภูมิค้ ุมกันทางการเงินสําคัญทีจะช่วยเพิมพูน ความมังคังในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกับความท้ าทายต่างๆ ได้ อย่างมันคง เช่น การบริหาร
จัดการหนีให้ เหมาะกับความสามารถของตน และการเตรี ยมพร้ อมสําหรั บเข้ าสู่วั ยเกษี ยณ ซึง
นําไปสู่ ความเป็ นอยู่ทดีี อย่างยังยืนของประชาชน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
อย่างไรก็ดี คนไทย ในปั จจุ บันยังมีทักษะทางการเงินไม่เข้ มแข็งนัก ประกอบกับสภาพแวดล้ อม
ต่างๆ เช่น การก้ าวเข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุ และสภาวะหนีครัวเรือนในระดับสูง ซึงเป็ นความท้ าทายที
ต้ องก้ าวผ่านในระยะต่อไป ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงตระหนักถึงความจําเป็ น ในการ
เร่งส่งเสริมทักษะทางการเงินให้ แก่ประชาชนอย่างต่อเนือง โดยได้ ทาํ การสํารวจ ทักษะทางการเงิน
ของคนไทย เพือให้ ทราบพัฒนาการระดับทักษะทางการเงิน ซึงใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการกําหนด
นโยบายการส่งเสริ มความรู้ ทางการเงินให้ เ หมาะสมต่อ ไป (ทีมา : ธนาคารแห่ งประเทศไทย ,
2559)
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพมือถือได้ รับความนิยมเพิมขึน
อย่ า งต่ อ เนื องในประเทศไทย เนื องจากธนาคารพาณิ ชย์ ไ ด้ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การใช้ ง าน ทํา ให้
ผู้ใช้ บริ การปรั บเปลียนพฤติกรรมมาทําธุรกรรมผ่านทาง Mobile banking มากขึน เพราะสะดวก
รวดเร็วมากกว่าการใช้ งานกับพนักงานสาขา จากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า จํานวน
บั ญชี ลูกค้ าทีใช้ ธุรกรรมการชําระ เงินผ่ าน Mobile banking ในปี 2557 จํานวน 6,229,960 ราย มี
ปริมาณการทํารายการ109,350 พันล้ านรายการ คิดเป็ นมูลค่า 1,364 พันล้ านบาท และในปี 2558 มี
จํานวนลูกค้ าทีใช้ บริการ 13,918,815 ราย มีปริมาณการทํารายการ 263,923 พันล้ านรายการ
คิดเป็ นมูลค่า 2,800 พันล้ านบาท เติบโตขึนเมือเทียบกับปี 2557 อยู่ทร้ี อยละ 105.8 (ทีมา : ธนาคาร
แห่งประเทศไทย,2558)
กรุงศรีโมบายแอพพลิเคชัน(Krungsri Mobile Application ; KMA) เป็ นบริการธนาคาร
บนมือถือจากธนาคารกรุ งศรี ออกแบบอย่ างดีทีสุดด้ วยความเข้ าใจ และคํานึ งถึงผู้ ใช้ งานเป็ น
ศูนย์กลาง ใช้ งานง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ พร้ อมให้ ทุกเรืองเงินเป็ นเรืองง่าย จัดการธุรกรรมต่างได้
ด้ วยตนเองอย่างรวดเร็ว ทําธุรกรรมทางการเงินได้ ตลอด 24 ชม. ผ่าน Wifi หรื อ 3G มีฟังก์ชัน
ครอบคลุมการทําธุรกรรมการเงินทีหลากหลาย หากใช้ บริ การกรุงศรี ออนไลน์อยู่ แล้ ว สามารถ
ล็อคอินได้ ด้วยรหัสผู้ใช้ งานและรหัสผ่านทีมีได้ ด้ วยระบบความปลอดภัยทีมีประสิทธิภาพ หรื อ
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หากเป็ นผู้ ใช้ งานใหม่ สามารถสมัครได้ ผ่าน แอพพลิ เคชั น , สาขา หรื อ ตู้เอทีเอ็มกรุ งศรี ทัว
ประเทศ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร และสามารถรับสิทธิพิเศษส่วนลดร้ านค้ าหรือรับสินค้ าฟรี
จากกรุงศรีพริวิเลจอีกด้ วย (ทีมา : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , 2562)
จากปั ญหาและความสําคัญทีกล่าวมาข้ างต้ น ประชากรมีความหลากหลายแตกต่างกัน
เป็ นอย่างมากทังด้ าน เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ รวมไปถึงผู้ทมีี ทกั ษะทางการเงิน และไม่
มีทกั ษะทางการเงิน ประจวบกับในปัจจุบันผู้ใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ มี
แนวโน้ มเพิมขึนเรือยๆ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้ าธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทําการศึกษาผู้ใช้ บริการ ข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาสามารถนํามาใช้
ประกอบการกําหนดนโยบายการส่งเสริ มความรู้ทางการเงินให้ เหมาะสมกับผู้ใช้ บริการ Mobile
banking ของธนาคารกรุงศรี อยุ ธยา และเป็ นข้ อมู ลทีเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ู ทีศึ กษาในครังต่ อไปใน
อนาคต
.วัตถุประสงค์การวิจยั
.เพื อศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บปั จ จั ย ด้ า นประชากรณ์ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน ของผู้ใช้ บริการ
.เพื อศึ ก ษาเปรี ยบเทียบปั จ จั ยด้ า นทักษะทางการเงิน ได้ แ ก่ บริ ก ารของธนาคาร
นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร การใช้ บริการธนาคาร
3.เพื อศึ ก ษาปั จ จั ยด้ า นประชากรณ์ ศ าสตร์ ทีแตกต่ า งกัน มี ผลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน
4.เพือศึกษาปัจจัยด้ านทักษะทางการเงินทีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยาแตกต่างกัน
. สมมติฐานการวิจยั
1) สมมติฐานทีเกียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
สมมติฐานที 1 : ปั จจัยด้ านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมมติฐานที 2 : ปั จจัยด้ านอายุมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมมติฐานที 3 : ปั จจัยด้ านระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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สมมติฐานที 4 : ปัจจัยด้ านอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมมติฐานที : ปัจจัยด้ านรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2) สมมติฐานเกียวกับปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน
สมมติฐานที 6 : ปั จจัยด้ านความรู้ด้านบริ การของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมมติฐานที 7 : ปัจจัยด้ านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สมมติ ฐ านที 8 : ปั จ จั ยด้ า นการใช้ บ ริ ก ารธนาคารมีผลต่ อพฤติก รรมการใช้ บ ริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
. ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ มตั ว อย่ างทีใช้ ในการศึ ก ษา คื อ ประชากรทัวไป ทีใช้ บ ริ การ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จํานวน
คน โดยเป็ นการศึ ก ษาจากข้ อ มู ล ปฐมภู มิ (Primary Data) ซึ งเก็บ ข้ อ มู ล โดยใช้ รู ป แบบของ
แบบสอบถาม (Questionnaire)
2. ขอบเขตด้ านเนือหา
) ตัวแปรอิสระประกอบด้ วย 2 ส่วน
ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้
ปั จ จั ย ด้ า นทัก ษะทางการเงิ น เกี ยวกั บ ความรู้ ท างการเงิ น ของบริ ก ารธนาคาร
พาณิชย์
- ความรู้ด้านบริการของธนาคาร
- นวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร
- การใช้ บริการธนาคาร
) ตัวแปรตาม
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พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ ของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
3) ขอบเขตด้ านเวลา
ระยะเวลาที ใช้ ในการเก็บ ข้ อ มู ล ประมาณ 2 เดื อ น ตั งแต่ เ ดื อ น กั น ยายน
พ.ศ.2562 ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
ผลของการศึ ก ษางานวิ จั ยเรื องการศึ ก ษาปั จ จั ย ทีมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก าร
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) คาดว่า
จะได้ รับประโยชน์ดังนี
1) เป็ นแนวทางในการพั ฒนาระดับทักษะทางการเงินของผู้ใช้ บริการให้ ปรับตัวเพิ ม
ต่อไป
2) เป็ นข้ อ มู ล ให้ ผ้ ู ป ระกอบการธนาคารในการกํา หนดนโยบายส่ ง เสริ ม ทัก ษะทาง
การเงิน ได้ อย่างเหมาะสมให้ กบั ผู้ใช้ บริการ
. ระเบียบวิจยั
เครื องมื อ ที ใช้ ในการวิ จั ย ครั งนี คื อ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ ง
แบบสอบถาม ออกเป็ น ส่วน ดังนี
ส่วนที ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ โดยศึกษาเกียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อ
เดือน โดยเป็ นแบบสอบถามทีมีหลายคําตอบให้ เลื อก (Multiple Choices) ในลักษณะปลายปิ ด
และเลือกคําตอบเพียงข้ อเดียว
ส่ ว นที 2 แบบสอบถามข้ อ มู ล ที เกี ยวกั บ ปั จ จั ย ด้ า นทั ก ษะทางการเงิ น ที มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) ซึ งใช้ เครื องมือประเภทมาตรประมาณค่ า (Rating scale) โดยแบ่ งระดับ ความเห็น
ออกเป็ น ระดับจากน้ อยไปมาก (Likert scale) ดังนี
ระดับความคิดเห็น
การแปลความหมาย
5
มากทีสุด
4
มาก
3
ปานกลางน้ อย
2
น้ อย
1
น้ อยทีสุด
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ส่ ว นที 3 แบบสอบถามเกียวกับ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ ก ารธุ ร กรรมทางการเงิ น ผ่ า น
โทรศั พ ท์มื อ ถื อ ของธนาคารกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา โดยเป็ นแบบสอบถามทีมี ห ลายคํา ตอบให้ เลื อ ก
(Multiple Choices) ในลักษณะปลายปิ ด และเลือกคําตอบเพียงข้ อเดียว
. ผลการศึกษา
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างแบ่ งออกเป็ น เพศชายร้ อยละ 46.23
เพศหญิงร้ อยละ . โดยส่วนใหญ่มีอายุ ปี ขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ . ระดับการศึกษา
ของผู้ทตอบแบบสอบถามส่
ี
วนใหญ่คือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . และ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็ นพนักงานข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ . และ รายได้
เฉลียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที มากกว่า 50,000 บาท ขึนไป คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทักษะทางการเงิน
ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ ด้ า นบริ ก ารของธนาคาร กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร มี ค วามรู้ ท างการเงิ น
เกียวกับบริการของธนาคาร โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลียเท่ากับ .
ปั จจัยด้ านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร กลุ่มผู้ใช้ บริการ มีความรู้ทางการเงิน
เกียวกับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.80
ปัจจัยด้ านการใช้ บริการของธนาคาร กลุ่มผู้ใช้ บริการ มีความรู้ทางการเงินเกียวกับการ
ใช้ บริการของธนาคาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย 3.84
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้บริการธุ รกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ
ของลูกค้าธนาคาร
พฤติกรรมการใช้ บริการแอพพลิเคชันด้ านความถีในการใช้ งานในแต่ละสัปดาห์ กลุ่ม
ตัวอย่างใช้ งานมากทีสุด โดยเฉลีย - ครัง/สัปดาห์ คิดเป็ นร้ อยละ . ด้ านระยะเวลาในการ
ใช้ งานแต่ ละครั ง ใช้ เวลา โดยเฉลี ย - นาที เป็ นส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ 35.32 ในด้ านของ
ช่วงเวลาทีใช้ บริการบ่อยทีสุด กลุ่มตัวอย่างใช้ งานช่วงเวลา . น. – . น. มากทีสุด คิด
เป็ นร้ อยละ . รูปแบบการใช้ งานทีมีจาํ นวนมากทีสุดคือ ทําธุรกรรมทางการเงินพืนฐาน คิด
เป็ นร้ อยละ .
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที ปั จจัยด้ านเพศมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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การทดสอบปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านเพศ สรุปว่ า เพศชายและเพศ
หญิงมีพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรี
อยุธยา โดยรวมไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที 2 ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรด้ านอายุ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มอื ถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การทดสอบปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านอายุ สรุปว่า อายุทแตกต่
ี
างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรี
อยุธยาโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติ ฐ านที 3 ปั จ จั ย ลั ก ษณะทางประชากรศาสตรด้ า นระดั บ การศึ ก ษามี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การทดสอบปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านระดับการศึกษา สรุปว่ า ระดับ
การศึ ก ษามีผลต่ อ พฤติกรรมการใช้ บ ริ การธุรกรรมทางการเงิน ผ่ านโทรศั พท์มือถือของลู กค้ า
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านอาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการ
ใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การทดสอบปั จ จั ยลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นอาชี พ สรุ ป ว่ า อาชี พมีผลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
โดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านรายได้ เฉลียต่อเดือนมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
การทดสอบปั จ จั ยลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นรายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น สรุ ป ว่ า
รายได้ เฉลียต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของ
ลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดยรวมแตกต่างกัน
สมมติฐานที ปัจจัยด้ านบริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากผลการวิจัย สรุปว่า ปัจจัยด้ านบริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บ ริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีระดับ 0.05
สมมติฐานที ปัจจัยด้ านนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากผลการวิ จั ย สรุ ป ว่ า ปั จ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมทางการเงิ น ของธนาคารมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
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สมมติฐานที ปัจจัยด้ านการใช้ บริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริก าร
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากผลการวิจัย สรุปว่า ปัจจัยด้ านการใช้ บริการของธนาคารมีผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
. อภิปรายผลการวิจยั
จากากรศึกษาเรื องปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริ การธุรกรรมทางการเงินผ่ าน
โทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
.ผลการศึกษาข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ปัจจัยด้ านเพศไม่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรี
) ศึกษา
อยุธยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 สอดคล้ องกับ ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (
เรื อง ปั จจั ยทีมีผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริ การธนาคารทางโทรศั พท์ของธนาคารออมสิน ในเขต
ธนาคารออมสิน ภาค 3 อธิบ ายว่ า ปั จ จั ยด้ า นประชากรณ์ ศ าสตร์ ด้า นเพศ ไม่ มีอิทธิพลต่ อการ
ตัดสินใจใช้ บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสินภาค และ ปั จจัยด้ านประชากรณ์
ศาสตร์ ด้ านอายุ ระดับการศึ กษา อาชีพ และรายได้ เฉลียต่อเดือน มีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้
บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรีอยุธยา อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05 สอดคล้ องกับ ทัศนีย์ สระสาราญ (
) พฤติกรรมของลูกค้ าทีมีผลต่อ
การใช้ บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาในอําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี อธิบายว่า ปั จจัยด้ านประชากรณ์ศาสตร์ ด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ เฉลียต่ อเดือน มีผลต่ อพฤติกรรมของลู กค้ าทีมีผลต่ อการใช้ บริ การธุรกรรมการเงินของ
ธนาคาร
.ผลการศึกษาปั จจัยด้ านทัก ษะทางการเงินเกียวกับความรู้ ทางการเงินของบริ การ
ธนาคารพาณิชย์ จากกลุ่มตัวอ้ างพบว่า ปัจจัยด้ าน ความรู้ด้านบริการของธนาคาร นวัตกรรมทาง
การเงินของธนาคาร และการใช้ บริการธนาคาร มีผลต่อ พฤติกรรมการใช้ บริการธุรกรรมทางการ
เงินผ่านโทรศัพท์มือถือของลูกค้ าธนาคารกรุงศรี อ ยุ ธยา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
สอดคล้ องกับ ปิ ยพร พันธุ์ผล (
) ศึกษาเรือง ความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการ
เงินของพนักงานในสถาบันการเงิน อธิบายว่า ความรู้ทางการเงินมีความสัมพันธ์กบั ความอยู่ดีมีสุข
ทางการเงิน
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. ข้อเสนอแนะงานวิจยั ต่อเนือง
1. จากงานวิจัยข้ างต้ นควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้ กว้ างขึน เพือให้ ครอบคลุ มกลุ่ ม
ตัวอย่างทีอาศัยอยู่ในต่างจังหวัดด้ วย เพือศึกษาว่า ผลการวิจัยทีได้ มีความเหมือนหรือแตกต่างกับ
งานวิจัยข้ างต้ นหรื อไม่ และมีปัจจัยอืนอันใดทีส่งต่อพฤติกรรมการใช้ บริการ Mobile Banking ที
นอกเหนือจากงานวิจัยทีศึกษา เพื อให้ ธนาคารนําผลการวิจัยทีได้ ไป ศึกษาเพิ มเติม และพั ฒนา
ระบบ Mobile Banking ให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ ผู้ใช้ บริการให้ ได้ มากทีสุด
2. ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ทีส่ ง ผลต่ อ การเลื อ กใช้ ช่ อ งทางการทํา ธุ ร กรรมทางการเงิน กับ
ธนาคาร เพือให้ ทราบถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ ช่องทางการบริการว่า ผู้ใช้ บริ การ
เลือก และไม่เลือกทําธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking เนืองจากสาเหตุใด เพือให้ ธนาคาร
นําผล การศึกษาทีได้ ไปวางกลยุทธ์ในลําดับต่อไป
. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี เนืองจากได้ รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ดารนี เอือชนะจิต อาจารย์ทปรึ
ี กษางานวิจัย ทีกรุณาสละเวลาให้ คาํ ปรึกษา และ
ข้ อเสนอแนะ ซึงเป็ นประโยชน์อย่างยิงสําหรับการทําวิจัยในครังนี รวมถึง ท่านคณะกรรมการทีได้
ให้ เกียรติเป็ นกรรมการและให้ คาํ แนะนําเพิ มเติมทีเป็ นประโยชน์ อย่ างมากกับ งานวิ จัยฉบั บนี
ส่งผลให้ งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยงขึ
ิ น
นอกจากนันผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่านทีได้
ให้ ความรู้ต่างๆ แก่ผ้ ูวิจัย ส่งผลให้ ผ้ ูวิจัยสามารถนําความรู้ทได้
ี เรียนมาประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยฉบับ
นี นอกจากนั นขอขอบคุ ณผู้ ตอบแบบสอบถามทุ กท่านทีได้ สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม
รวมถึง กําลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว รุ่นพี รุ่นน้ อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผล
ให้ งานวิจัย ฉบับนีสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี
ผู้ วิจัยหวั งเป็ นอย่ างยิงว่ า งานวิ จัยฉบั บนีจะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ ทีมีส่วนเกียวข้ องกับ
Mobile Banking ทั งธนาคาร ตลอดจนผู้ ใช้ บริ ก าร Mobile Banking ทั งนี หากงานวิ จั ย นี มี
ข้ อบกพร่องประการใด ผู้วิจัยขอน้ อมรับความผิดพลาดไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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